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 الثانيةالجلسة  -محضر اجتماع المجلس العلمي للمركز / م
 2021-2020العام الدراسي 

 
 الموافق االحد( وذلك في يوم الثانية)الجلسة في جامعة المثنى عقد اجتماع المجلس العلمي لمركز التعليم المستمر 

ا.د حسين  السيد رئيس المجلس برئاسةنصف الالساعة الثانية عشر و 24/12/2020ويوم الخميس المصادف  13/12/2020

 وهم كل من:عدا ا.م.د علي عبد الستار جابر جابر عبد الحسين المحترم وبحضور االساتذة اعضاء المجلس 

 ا  ـــنائب   كلية التربية للعلوم الصرفة /ا.م.د. نورس ناهض امين

 عضوا                 كلية التربية للعلوم االنسانية /حمزة العتابي.د. عماد عبد ا

 عضوا       كلية الزراعة /ا.م.د. عالء حسين عبد

 عضوا       كلية الهندسة /م.د. امجد محمد فاضل

 عضوا                االنسانيةللعلوم كلية التربية  /م. سالم عباس محمود

 بعدها انتقل المجلس الى مناقشة فقرات جدول االجتماع وكاالتي:األعضاء بواستهل االجتماع بالترحيب 

جبر والخاص بمنهج دورة طرائق التدريس )والمرفق نسخة منه( حيث  تم مناقشة المقترح المقدم من قبل ا.م.د لؤي خزعلاوالً/ 

 ، وقرر المجلس االتي:يحتوي على توصيف للسياق والفاعل والعملية

منهاج دورة  جبر لغرض اعداد .م.د لؤي خزعلوعضوية ا حمزة العتابيعبد .د عماد بتشكيل لجنة برئاسة االتوصية  قرار/

 المقترح.وفق فقرات  رائق التدريسط

 

ناقش السادة اعضاء المجلس التعليم االلكتروني واهميته ونظرا  للظروف الحالية من جائحة كورونا توصل المجلس الى  ثانياً/

 الى االتي: 

 االتفاق على تضمين التعليم المدمج لمحاضرات دورات طرائق التدريس. /التوصية

  

ناقش السادة اعضاء المجلس لجان دورات طرائق التدريس وضرورة تحديثها شهريا   لشمول اكبر عدد من المحاضرين ثالثاً/ 

 من ذوات االختصاص وعليه قرر المجلس االتي:

من  TM-213اعادة تشكيل لجان تعليم تبادل االدوار واللجان االمتحانية ولجان المراقبة لدورة طرائق التدريس الثالثة قرار/ 

 :وان يتم اعادة تشكيل هذه اللجان لكل دورة جديدةالسادة المدرجة اسمائهم ادناه 

 

 المجلس العلمي / مركز التعليم المستمر  / جامعة المثنى 
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 لجنة مراقبة االمتحان اللجنة االمتحانية لجنة تعليم تبادل االدوار

 رئيسا     أ.د. ثامر نجم عبود

 عضوا   ا.م.د لؤي خزعل جبر

 عضوا   ا.م.د. نورس ناهض امين

 رئيسا                 .د. عماد عبد حمزةا

 عضوا  ا.م.د. عزيز علي الموسوي       

 عضوا     ا.م.د محمد كاظم محسن       

 رئيسا      عبيس             .د. كريما

 عضوا      ناصر حسين ناصر أ.م.د. 

 عضوا    اكرم غانم  .دم.

 

ى القرار اللجان دورات الكفاءة وضرورة تحديثها باستمرار وتوصل المجلس اعادة تشكيل ناقش السادة اعضاء المجلس  رابعاً/

 االتي:

وكفاءة الحاسوب  EArb-202وكفاءة اللغة العربية الثانية  EEC-202تشكيل لجان دورات كفاءة اللغة االنكليزية الثانية  /قرار

 وفق الجدول االتي: ECC-202الثانية 

اسم  ت

 الدورة

 لجنة ادارة االختبار االسئلةلجنة وضع  المحاضرين

كفاءة  1

اللغة 

 االنكليزية

 رئيسا   / م.د شذى ىسالم خليل

 عضوا  / م. سالم عباس محمود

 عضوا   /م.م. عائدة ثامر سلوم

 عضوا   /م.م. علي حسن عبد

 رئيسا   / م.د شذى ىسالم خليل

 عضوا   / م. سالم عباس محمود

 عضوا   /  م.م. عائدة ثامر سلوم

 عضوا   /    حسن عبدم.م. علي 

 / رئيسا   م. سالم عباس محمود

 / عضوا   م.م. عائدة ثامر سلوم

 / عضوا   السيد احمد تالي 

 / عضوا   السيد ايثار بركات

كفاءة  2

اللغة 

 العربية

ا.م.د احمد حسين عبد السادة/ رئيس 

 قسم اللغة العربية/ رئيسا  

 ا.د. علي فرحان جواد / عضوا  

 حمد/ عضوا  ا.م.د محمود عبد 

 ا.م.د. علي هاشم طالب /عضوا  

ا.م.د احمد حسين عبد السادة/ رئيس 

 قسم اللغة العربية/ رئيسا  

 ا.د. علي فرحان جواد / عضوا  

 ا.م.د محمود عبد حمد/ عضوا  

 ا.م.د. علي هاشم طالب /عضوا  

ا.م.د احمد حسين عبد السادة/ رئيس 

 قسم اللغة العربية/ رئيسا  

 واد / عضوا  ا.د. علي فرحان ج

 ا.م.د محمود عبد حمد/ عضوا  

 ا.م.د. علي هاشم طالب /عضوا  

كفاءة  3

 الحاسوب

 م. احمد حميد شاكر / رئيسا  

 م.م. غصون جواد عبد الكاظم/ عضوا  

 م.م. سرور مانع حلبوس/ عضوا  

 م.م. مصطفى صاحب شريف/ عضوا  

 م. احمد حميد شاكر / رئيسا  

 عضوا  م.م. غصون جواد عبد الكاظم/ 

 م.م. سرور مانع حلبوس/ عضوا  

 م.م. مصطفى صاحب شريف/ عضوا  

 م. احمد حميد شاكر / رئيسا  

 م.م. غصون جواد عبد الكاظم/ عضوا  

 م.م. سرور مانع حلبوس/ عضوا  

 م.م. مصطفى صاحب شريف/ عضوا  

 

عباس اطلع المجلس على الية عمل وحدة تعليم اللغة االنكليزية وفق المطالعة المقدمة من قبل عضو المجلس م. سالم  خامساً/

الذي تم التدرب عليه في الواليات حيث استعرض فيه اليات تعليم اللغة االنكليزية وفق المنهج  (نسخة منها )والمرفق محمود

التابع لجامعة  SILCي للوحدة وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مركز المتحدة بغية الحصول على االعتماد الدول

التدريسيين الذين اوفدوا  السادةمن  لجنة علمية لوحدة تعليم اللغة االنكليزيةاركنساس االميركية، وعليه قرر المجلس تشكيل 

 المدرجة اسمائهم ادناه:الى الواليات المتحدة االميركية لهذا الغرض و

 رئيسا     منصورداخل ا.م.د. رياض 

 عضوا    م.د. منذر شاكر جوكي

 عضوا    عباس محمودم. سالم 
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 ً )والمرفق نسخة منه( لغرض شراء  عباس محمودالطلب المقدم من قبل عضو المجلس م. سالم  اطلع المجلس على /سادسا

نسخة لكل اختبار من الواليات المتحدة االميركية لغرض اعتمادها في  30( بواقع Michigan testsنماذج اختبارات )ثالث 

عملية تحديد مستوى الطلبة المتقدمون الختبارات اللغة االنكليزية. حيث ناقش السادة اعضاء المجلس ايضا  مستجدات تطبيق 

افتتاح وحدة لتعليم اللغة االنكليزية في الجامعة  االميركية، حيث تم ايفاد فريق للتدريب على IREXاالتفاقية مع منظمة ايركس 

العام الماضي بعدها توقف البرنامج بسبب جائحة كورونا وتم اعادة العمل بالبرنامج وعقد اجتماعا  الكترونيا  مع مسؤولي 

 لجمعة المصادفا واجتماعا  اخرا  في يوم 15/12/2020البرنامج التدريبي من الجانب االميركي في يوم الثالثاء المصادف 

 )مرفق نسخة من تقرير االجتماع(، وتوصل الى االتي: 18/12/2020

 .من االيرادات المتحققة لمركز التعليم المستمر شراء هذه النماذج. الموافقة على 1  /التوصية

 واجور نقلها..  استعداد المركز لتوفير الدعم المالي لشراء الكتب 2              

 

 ً  : االتيختبار وتوصل الى القرار االاالمور المتعلقة باختبار صالحية التدريس ودرجة اجتياز  المجلسناقش  /سابعا

 %.50بدال  عن  %70رفع درجة اجتياز اختبار صالحية التدريس الى  قرار/

لمدرجة بتشكيل لجنة من السادة ااطلع المجلس على االراء المختلفة بخصوص استمارات اختبار الصالحية واوصى  كذلك

 اسمائهم ادناه لتعديل االستمارات:

 رئيسا       ا.د حسن هادي شروم   

 عضوا       حمزة العتابيعماد عبد  .دا

 عضوا     ا.م.د. لؤي خزعل جبر

 

 ً  الخطة السنوية /ثامنا

( الفقرة )ثالثا ( )المصادقة 5، المادة )1992لسنة  42اشارة الى تعليمات تاسيس مركز التعليم المستمر في الجامعة ذي العدد 

 على خطط وبرامج الكليات والمراكز التابعة للجامعة فيما يتعلق بالتعليم المستمر(، اطلع االعضاء على الخطط السنوية للكليات 

اتهم فيما يتعلق بالتعليم المستمر وقرر اعادتها الى الكليات لغرض اعادة تزويد المركز بالنشاطات شاطلغرض المصادقة على ن

دورات على ضرورة ان تاخذ وحدات التعليم المستمر بالكليات دورها في اقامة االعضاء  واكدالمتعلقة بالتعليم المستمر فقط. 

 ص.مجال االختصا تدريبية وتطويرية للعاملين وان تكون في

 

 ً بعض المشتركين في دورة طرائق التدريس الثانية والذين لم  المقدمة من االعتراضاتاعضاء المجلس على السادة اطلع  /تاسعا

يجتازوا درجة النجاح ونظرا للظروف الصعبة التي يمر بها البلد وانتشار جائحة كورونا، وبعد المداولة والنقاش قرر السادة 

 اعضاء المجلس االتي:
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 . %15 . يستبعد المشارك في حال تجاوز غياباته 1/ قرار

 عن كل يوم غياب.  نصف درجة تستقطع. 2

 

نظرا  لما تتمتع به دورة طرائق التدريس من سمعة جيدة وكفاءة المحاضرين وتنوع تخصصاتهم االنسانية والعلمية  /عاشراً 

كيفية ادارة الصفوف بشكل يخدم العملية التعليمية توصل السادة والنفسية بهذا المجال وحرصا   على رفع معرفة المشاركين في 

 اعضاء المجلس الى االتي:

، كما حصرا   جامعة المثنىمن  منح لقب علمي للمتقدم اال بعد اجتياز دورة طرائق التدريس واختبار الصالحيةعدم  /التوصية

لتدريس دون اجتياز اختبار باالكليات واألقسام العلمية عدم السماح ألي تدريسي على المالك الدائم  عماداتيوصي المجلس 

 الصالحية.

 

 بنود صرف اجور المحاضرين في دورات طرائق التدريس ومنتسبي المركز /احدى عشر

الداخلية الصادرة من شعبة الرقابة والتدقيق ناقش اعضاء المجلس الية توزيع ايرادات مركز التعليم المستمر اشارة الى المذكرة 

الداخلي الى السيد رئيس الجامعة والمستندة الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البحث والتطوير المرقم ب 

 %70و( ( الفقرة )5الفقرة )ثانيا ( تصرف االيرادات المتحققة ضمن المادة ) -( أ9المادة ) 12/7/2015في  3/5675ت

( الغراض الصيانة ومعالجة االختناقات الخاصة بالعملية التعليمية، وتاكيد اعتماد الكتاب %30الغراض تحفيز العاملين و )

بعنوان )ايرادات مراكز التعليم المستمر والحاسبة  29/5/2019في  2/5186اعاله وفق كتاب الوزارة المرقم ب ت

 اء المجلس باالجماع على الية احتساب صرف ايرادات المركز وفق النسب االتية:االلكترونية(. على هذا االساس صادق اعض

 

 اختبار صالحية التدريس: تقسم النسبة الـمحددة للمركز كما يلي: .1

اعضاء لجنة اختبار 

 الصالحية

الحسابات والتدقيق  العاملين في المركز اعضاء المجلس العلمي

 والرقابة

70% 

 )توزع بالتساوي(

10% 10% 10% 

 

 الدورات االخرى: يكون توزيع االيرادات كاالتي: .2

الحسابات والتدقيق  العاملين في المركز اعضاء المجلس العلمي المحاضرين

 والرقابة

70% 

 )توزع حسب المحاضرات(

10% 10% 10% 
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لجنة تعليم محاضرات لكل عضو مثل )اللجان االمتحانية،  3تحسب لكل لجنة من اللجان المشكلة النجاز الدورات  .3

 تبادل االدوار، لجان المراقبة، ...(

 

 24/12/2020  تم المحضر بتاريختخاوبهذا 

 

 


